
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   0005/2566 

เรื่อง  ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพ้ืนที่เพ่ือจ าหน่ายสินค้า 
โครงการ Edu Open House 2023 

ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
………………………………….. 

        โดยที่เป็นการสมควรมีประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศให้
บุคคลภายนอกเช่าพื้นท่ีเพ่ือจ าหน่ายสินค้า โครงการ Edu Open House 2023 ระหว่างวันที่ 1 – 3 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้บุคคลทั่วไปจ าหน่ายสินค้า โครงการ Edu Open House 2023 ระหว่างวันที่ 
1 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริเวณอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 3 (50) 
ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/๒๕๕7 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557   เรื่อง  การมอบอ านาจให้
หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนและค าสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0034/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และจากอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 
11/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

     ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่  0005/2566 
เรื่อง ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นท่ีเพ่ือจ าหน่ายสินค้า โครงการ Edu Open House 2023 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566” 

 ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้ตั้งแต่วันที่  12   มกราคม พ.ศ. 2566 
 ข้อ 3 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับความเห็นชอบให้จัดโครงการ Edu Open 

House 2023 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1)  
โดยงานดังกล่าวคณะศึกษาศาสตร์มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าเต็นท์ จ าหน่ายสินค้า จ านวน 30 
ล็อค โดยแบ่งเป็นสินค้าอุปโภค (ท่ัวไป) จ านวน 10 ล็อค, สินค้าบริโภค จ านวน 20 ล็อค ล็อคละขนาด
ประมาณ 3x3 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าแบบเหมาจ่ายตลอดงานล็อคละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  
และเพ่ือให้การพิจารณาร้านค้าส าหรับจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้า ขนาด 3 x 3 เมตร มีก าหนดระยะเวลาให้เช่า
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

     1.1 เปิดร้าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
     1.2 เปิดร้าน วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 22.00 น 

2. ผู้เช่าต้องสามารถประกอบกิจการด้วยตนเองทุกครั้งที่เปิดให้บริการ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วน ซึ่งจะต้องแจ้งต่อผู้ให้เช่าทราบ 

3. ห้ามผู้เช่าจ าหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งความจ านงไว้โดยเด็ดขาด
โดยให้จดัสินค้าได้เพียงพ้ืนที่ที่ก าหนด ขนาด 3 x 3 เมตร ห้ามจัดสินค้าล้ าออกมานอกพ้ืนที่ และให้รักษาความ
สะอาดภายในล็อคและบริเวณล็อคอย่างสม่ าเสมอ 

4… 







 
 

ใบสมัครจ ำหน่ำยสินค้ำ 
โครงกำร Edu open house 2023  

วันที่ 2-3 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2566 ณ อำคำร 60 พรรษำมหำรำชินี 1 มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี 
 

                                                                                             วันที่ .................................................... 
 

ชื่อ-สกุล..................................................................... อำยุ............ ปี หมำยเลขบัตรประชำชน........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก  
บ้ำนเลขที่................................................... ตรอก/ซอย............................................ ถนน............................................... 
ต ำบล.......................................................... อ ำเภอ.................................................. จังหวัด............................................ 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก............................................................................ 

 
        มีควำมประสงค์จะจองล็อคจ ำหน่ำยสินค้ำ และต้องกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท 
              สินค้ำบริโภค    คือ ............................................................................                          
              สินค้ำอุปโภค    คือ ............................................................................ 
 

               ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินดีปฏิบัติตำมประกำศ “คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ” ทุกประกำร 
 
                                                                                  ลงช่ือ ........................................................ ผู้สมัคร 
                                                                                         (........................................................) 
 

         เอกสำรที่ประกอบกำรสมัครจ ำหน่ำยสินค้ำ 
                1. ใบสมัครจ ำหน่ำยสินค้ำ (เอกสำรฉบับนี้) 
                2. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้เช่ำ 
 
         *ให้ผู้ต้องการจ าหน่ายสินค้าส่งแบบฟอร์มการสมัครนี้พร้อมเอกสารแนบ ภายในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 
          เวลา 08.30 ถึง 09.30 น.  และจะจับฉลากเลือกผู้เช่าในวันเดียวกัน เวลา 09.30 ถึง 10.30 พร้อมช าระ 
          ค่าเช่า ร้านและค่ามัดจ า (ส่งใบสมัครฯ ณ ชั้น 2 ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์) 

 
            

                                                                         ลงช่ือ ....................................................... ผู้อนุมัติ 
                                                                        (........................................................) 



แผนผังการจัดงาน Edu Open House 2023 
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